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EXUVENT.ECOPLAN

Sustentabilidade

Conforto

Design

Simples e Duplo



Características 

O Exuvent.Ecoplan é um lanternim autoportante em alumínio, projetado para oferecer um conforto visual superior em edifícios industriais 
e comerciais. Este lanternim é modular e está disponível na versão simples ou dupla e com uma grande variedade de inclinações e com re-
-vestimento de policarbonato translúcido ou opalescente, de 10 ou 16mm.

O lanternim Exuvent.Ecoplan pode ter incorporado exutores de desenfumagem, aprimorando o uso do espaço ocupado pelo lanternim.
Também está disponível com revestimento ISO+ para reduzir ainda mais a perda de calor, criando climas interiores agradáveis   para os ocu-
-pantes do edifício.

Iluminação Zenital 
Conforto - Lanternim

Características Técnicas 

Versão simples ou com uma “àgua” Versão dupla ou com duas “àguas”

Dimensões

Ângulo de 
inclinação

Altura: de 600 mm a 5000 mm 
Comprimento: inde�nido 

Número de painéis: de acordo 
com a con�guração

de 15 a 90º

Tipo de 
Revestimeno

Vidro duplo (28, 30 e 32mm) 
Múltiplas possibilidades: Vidro

de segurança, proteção solar do
tipo Cool-Lite, vidro com isolamento 

térmico e acústico reforçado, 
vidro colorido. Policarbonato: 

32mm Redutor de calor.

Isolamento Opcional

Versão Simples

Dimensões

Ângulo de 
inclinação

Largura: de 600 mm a 5000mm 
Comprimento: inde�nido

Distância entre centros: até 
1,20m Número de painéis: de 

acordo com a con�guração

30 ou 45°

Tipo de 
Revestimeno

Vidro duplo (28, 30 e 32mm) 
Múltiplas possibilidades: Vidro

de segurança, proteção solar do
tipo Cool-Lite, vidro com isolamento 

térmico e acústico reforçado, 
vidro colorido. Policarbonato: 

32mm Redutor de calor.

Isolamento Opcional

Versão Dupla
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PERFIL DE ALUMÍNIO

Per�l de ruptura térmica 
anodizado ou lacado

PAINEL DE VIDRO
Vidro duplo

OPCIONAL: TRIÂNGULO LATERAL

Vidro ou elemento de suporte

C
L

PAINEL DE VIDRO
Vidro duplo

PERFIL DE ALUMÍNIO

Per�l de ruptura térmica 
anodizado ou lacado

OPCIONAL: TRIÂNGULO LATERAL

Vidro ou elemento de suporte

Para mais informações visite o nosso site em: www.exuvent.pt 
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Foto referências


